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KLASA: 021-04/17-01/125 

URBROJ: 2133/1-08/01-17-01 

 

Z A P I S N I K   

 

 

s 1. sjednice ODBORA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I INFORMIRANJE održanog 17. 

srpnja 2017. godine u Dvorani za sastanke Ureda župana, ul. A. Vraniczanya 2/II, Karlovac.                        

 

 

Nazočni članovi: mr.sc. HRVOJKA BOŽIĆ, VEDRANA ČOP NOVAKOVIĆ, DARKO 

   MARKOVIĆ, MIRJANA BREGAR, DUBRAVKA VUKOVIĆ, 

   GORAN GLAVURTIĆ, MARINKO MARINOVIĆ 

 

Odsutni članovi:    / 

 

Ostali nazočni:  MARIJA MEDIĆ, privremena pročelnica Upravnog odjela za školstvo 

   IRENA GEROVAC ZRNIĆ, tajnica Županijske skupštine 

   MATEA LENARD, Savjet mladih Karlovačke županije 

 

ZAPOČETO U 9.15 SATI. 

 

 Sjednicom Odbora predsjedala je mr.sc. HRVOJKA BOŽIĆ 

 

 Jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu za 2016. godinu 

2. Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2016. godinu 

3. Suglasnost na prijedlog Odluke o naknadi za povećane troškove obrazovanja za učenike koji 

pohađaju Medicijsku školu u škoslkoj godini 2017./2018. za smjer medicinska sestra opće 

njege/medicinski tehničar opće njege i smjer fizioterapeutski tehničar/ fizioterapeutska 

tehničarka 

4. Suglasnost na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika upisanih u 1. 

Razred programa grafički dizajner za školsku godinu 2107./2018. U Srednjoj školi Duga Resa 

5. Tekuća problematika 

 

       TOČKA 1. 

Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu za 2016. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje dala je privremena pročelnica Marija Medić te ujedno ispričala dekana 

Veleučilišta Branka Wasserbauera, zbog nemogućnosti dolaska radi ranije preuzetih obveza. 

 U raspravi su sudjelovali: VEDRANA ČOP NOVAKOVIĆ, MARINKO MARINOVIĆ, 

HRVOJKA BOŽIĆ. 

Gospođa Vedrana Čop Novaković pohvalila je rad Veleučilišta i istaknula njihovu kvalitetu  

vezano uz studijske programe i  financijsko poslovanje Veleučilišta. 



2 

 

Gospodin Marinko Marinović pohvaljuje rad Veleučilišta kao i Županijskih službi u pripremi i 

dostavi materijala. Zamolio je ako je moguće do Županijske skupštine da se vijećnicima dostavi 

Strategija razvoja Veleučilišta  2016.-2021. godine. 

Mr.sc.Hrvojka Božić smatra da Veleučilište ima pohvalan rad. Od godine 1997. do danas, sa 

dva studijska programa došli su na deset, uveden je redovan studij na strojarstvu i zaštiti na radu kako i 

specijalistički studij, broj studenata kontinuirano raste, a Veleučilište je prisutno u lokalnoj zajednici, a 

posebno ističe povezanost sa gospodarstvom, što se od Veleučilišta i očekivalo.  Smatra da treba 

istaknuti i pohvaliti provođenje programa Erasmus i Erasmus + kao i izgradnju studentskog doma.  

 

Sa jednim suzdržanim glasom i 6 za donesen je slijedeći: 

 

      Z A K LJ U Č A K 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu za 2015. godinu. 

  

 

TOČKA 2. 

Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2016. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje dala je MATEA LENARD. 

 U raspravi su sudjelovali: GORAN GLAVURTIĆ i MARINKO MARINOVIĆ. 

 Gospodin GORAN GLAVURTIĆ istaknuo je da u Slunju Savjet mladih ne funkcionira i ne 

sastaje se, niti ima kakvih prijedloga prema gradskom vijeću. Ističe da će zbog toga tražiti da se Savjet 

mladih u Slunju raspusti i osnuje novi. Poziva predstavnike Županijskog savjeta mladih da se upoznaju 

sa stanjem u Slunju. 

 Gospodin MARINKO MARINOVIĆ moli da se dostavi plan i program rada za 2016. godinu te 

financijsko izvješće.  

 

 Sa šest glasova za i jednim suzdržanim donesen je slijedeći: 

 

      Z A K LJ U Č A K 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2016. godinu. 

 

TOČKA 3. 

Suglasnost na prijedlog Odluke o naknadi za povećane troškove obrazovanja za učenike koji 

pohađaju Medicijsku školu u školskoj godini 2017./2018. za smjer medicinska sestra opće 

njege/medicinski tehničar opće njege i smjer fizioterapeutski tehničar/ fizioterapeutska 

tehničarka 

  

 Uvodno obrazloženje dala je privremena pročelnica Marija Medić. 

 U raspravi su sudjelovali: GORAN GLAVURTIĆ, MIRJANA BREGAR, HRVOJKA BOŽIĆ, 

VEDRANA ČOP NOVAKOVIĆ DARKO MARKOVIĆ. 

 Gospodin Goran Glavurtić upitao je da li je to srednje-školsko obrazovanje i zbog čega to ne 

financira Županija kao osnivač te da li to samo financiraju roditelji. Postavio je pitanje da li se može 

uvrstiti da na Županijskoj skupštini donesemo odluku da to ipak sufinancira Županija. Ističe da je 

protiv toga da to plaćaju učenici odnosno roditelji. 

 Gospođa Mirjana Bregar postavila je pitanje da li se to odnosi na potrošni materijal. 
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 Privremena pročelnica Marija Medić dala je odgovore na postavljena pitanja. 

 Mr.sc. Hrvojka Božić istaknula je da ukoliko gospodin Glavurtić ima prijedlog o amandmanu 

se može glasati te će o tome odlučiti Odbor. 

 Gospođa Vedrana Čop Novaković ističe da se ovdje radi o potrošnom materijalu isključivo za 

učenike koji ga koriste i što bi roditelji trebali plaćati. Ističe da učenici mogu bez toga, ali gube na 

vrijednosti učenja jer svaki učenik radi sam i praktično što je dobro. 

 Gospodin Darko Marković smatra da se radi o potrošnom materijalu. 

 Gospodin Marinko Marinović navodi da ne zna kakva su iskustva drugih ustanova, smatra da je 

ovih 300,00 kn udar na džep građana naše Županije. Smatra ako je potrebno to dati da bi nastava bila 

bolja smatra da bi ravnatelji kao menageri morali naći mogućnost da se to drugačije nadoknadi. 

  

 Pristupilo se glasovanju amandmanima. 

 Prijedlog gospodina Gorana Glavurtića glasi: 

 

 Ne prihvaća se prijedlog Odluke  školskog odbora Medicinske škole Karlovac od 6.lipnja 2017. 

godine o naknadi za povećane troškove obrazovanja za učenike koji pohađaju Medicinsku školu u 

školskoj godini 2107./2018. godini za smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće 

njege i smjer  fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka. 

 Predlaže se da Karlovačka županija kao osnivač škole snosi povećane troškove obrazovanja 

naprijed navedenog smjera. 

 

 Prijedlog amandmana nije prihvaćen.  

 

 Sa pet glasova za i dva protiv donesen je sljedeći: 

 

      Z A K LJ UČ A K 

 

 Predlaže se davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o naknadi za povećane troškove 

obrazovanja za učenike koji pohađaju Medicinsku školu u školskoj godini 2107./2018. godini za smjer 

medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege i smjer fizioterapeutski 

tehničar/fizioterapeutska tehničarka. 

 

 

TOČKA 4. 

Suglasnost na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika upisanih u 1. 

Razred programa grafički dizajner za školsku godinu 2107./2018. U Srednjoj školi Duga 

Resa 

 

 Uvodno obrazloženje dala je privremena pročelnica Upravnog odjela za školstvo Marija Medić. 

  

U raspravi su sudjelovali: GORAN GLAVURTIĆ, MARINKO MARINOVIĆ, MIRJANA 

BREGAR. 

 Gospodin Goran Glavurtić predlaže da se i ova participacija financira od strane osnivača 

Karlovačke županije. 

 Gospodin Marinko Marinović suglasio se sa prijedlogom gospodina Glavurtića te ističe da mu 

iskustvo govori drugačije i da su njegova djeca  imala dosta izdataka vezanih uz potrošni materijal. 

 Gospođa Mirjana Bregar ističe važnost predmetnog materijala i način njegove iskorištenosti. 
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 Pristupilo se glasovanju o amandmanu: 

 Prijedlog amandmana gospodina Gorana Glavurtića glasi: 

 Ne prihvaća se davanje suglasnosti na Odluku školskog odbora Srednje škola Duga Resa od 13. 

lipnja 2017. godine o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika upisanih u 1. razred programa 

grafički dizajner za školsku godinu 2017./2018. u Srednjoj školi Duga Resa. 

 Predlaže se da predmetni trošak snosi Karlovačka županija kao osnivač. 

 

 Prijedlog amandmana nije prihvaćen.  

  

Sa pet glasova za i dva protiv prihvaćen je sljedeći: 

  

 

      Z A K LJ U Č A K 

 

 Predlaže se davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika 

učenika upisanih u 1. razred programa grafički dizajner za školsku godinu 2017./2018. u Srednjoj 

školi Duga Resa. 

 

 

TOČKA 5. 

Tekuća problematika 

  

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

DOVRŠENO U 10.05 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

Mr.sc. Hrvojka Božić 




